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ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻘﺎﻻت ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪ ﭘﮋوھﺶھﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ-ﮐﻼﻣﯽ در ﺳﺎلھﺎی ۱۳۹۱-۱۳۷۸
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ﻣﮭﺪی ﻣﺤﻤﺪی
اﻣﯿﺮ ﻣﺘﻘﯽ دادﮔﺮ
***
اﯾﻤﺎن ﻣﻄﮭﺮیﻧﯿﺎ
**

ﭼﮑﯿﺪه
ھﺪف :ھﺪف اﺻﻠﯽ ﭘﮋوھﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻘﺎﻻت ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪ ﭘﮋوھﺶھﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ-ﮐﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
روش ،ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﺑﺰار :اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ از ﻧﻮع ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻣﺤﺘـﻮا

ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری آن را  ۳۹۹ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭼﺎپﺷﺪه در  ۵۴ﺷﻤﺎره ﭘﮋوھﺶھـﺎی ﻓﻠﺴـﻔﯽ -ﮐﻼﻣـﯽ
ﺑﯿﻦ ﺳﺎلھﺎی  ۱۳۷۸ﺗﺎ  ۱۳۹۱ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺑـﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی اﺑـﺰار ﺳﯿﺎھﻪوارﺳـﯽ ،اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻘـﺎﻻت
ﮔﺮدآوری و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰار  SPSSﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪ و ﯾﺎﻓﺘﻪھﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺪاول و ﻧﻤﻮدارھﺎی آﻣـﺎری
ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ.
ﯾﺎﻓﺘﻪھﺎ :ﯾﺎﻓﺘﻪھﺎ ﻧﺸﺎن داد از  ۳۹۹ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽﺷﺪه ۳۷۸ ،ﻋﻨﻮان ) ۷/۹۴درﺻـﺪ( ﺗـﺄﻟﯿﻔﯽ و  ۲۱ﻋﻨـﻮان )۳/۵
درﺻﺪ( ﺗﺮﺟﻤﻪای ﺑﻮدﻧﺪ ۳۷۹ .ﻧﻔﺮ در ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ  ۴۰ﻧﻔـﺮ ) ۱۰/۵درﺻـﺪ( را زﻧـﺎن و
 ۳۳۹ﻧﻔﺮ ) ۸۹/۵درﺻﺪ( را ﻣﺮدان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ ۳۲۵ .اﺛﺮ ) ۸۱/۴درﺻـﺪ( ﺣﺎﺻـﻞ ﮐـﺎر اﻧﻔـﺮادی و  ۷۴اﺛـﺮ
) ۱۸/۶درﺻﺪ( ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر ﮔﺮوھﯽ ﺑـﻮد ۴۸ .درﺻـﺪ آﺛـﺎر را اﻓـﺮاد دارای ﻣـﺪرک دﮐﺘـﺮی و  ۱۱/۲درﺻـﺪ را
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دوره دﮐﺘﺮی ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ .از ﻧﻈـﺮ رﺗﺒـﻪھﺎی ﻋﻠﻤـﯽ  ۳۵درﺻـﺪ آﺛـﺎر را اﺳـﺘﺎدﯾﺎران و  ۱۰درﺻـﺪ را
داﻧﺸﯿﺎران ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ  ۱۱۲اﺛﺮ ) ۲۸/۱درﺻﺪ( ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش
ﭘﮋوھﺸﮕﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ ﺑﻮد و داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮭﺮان ،آزاد اﺳﻼﻣﯽ ،اﺻﻔﮭﺎن و ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ در رﺗﺒﻪھﺎی ﺑﻌـﺪی
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ۲۵/۶ ،درﺻﺪ آﺛﺎر در ﺣﻮزه ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﻼﻣﯽ ۱۹/۸ ،درﺻﺪ در ﺣﻮزه ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻏﺮب و
 ۷درﺻﺪ در ﺣﻮزه ﮐﻼم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮد.
اﺻﺎﻟﺖ /ارزش :ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮا و دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﻘﺎﻻت ھﺮ ﺣﻮزه ،اوﻟﻮﯾﺖھﺎی ﭘﮋوھﺸﯽ و ﻧﯿﺰ ﺿـﻌﻒھﺎ
و ﮐﻤﺒﻮدھﺎی آن ﺣﻮزه را در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﮐﻨـﺪ .ﺑـﺎ ﻋﻨﺎﯾـﺖ ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ در ﺣـﻮزه ﻓﻠﺴـﻔﻪ،
ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮا ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و دو ﭘﮋوھﺶ ﺻـﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿـﺰ ﺗﺤﻠﯿـﻞ اﺳـﺘﻨﺎدی
ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮان اﻣﯿﺪوار ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪھﺎی اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻن را از ﮐﻢ و ﮐﯿـﻒ ﻣﻘـﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮﺷـﺪه
آﮔﺎه ،و آنھﺎ را در ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﮐﻼن ﻧﺸﺮﯾﻪ ﯾﺎری ﮐﻨﺪ.

ﮐﻠﯿﺪواژهھﺎ :ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮا ،ﻣﻘﺎﻟﻪھﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ-ﮐﻼﻣﯽ ،ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪ ﭘﮋوھﺶھﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ-ﮐﻼﻣﯽ.
* اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ Mahdi.mohammadi203@gmail.com

** داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ﻣﺸﮭﺪ
*** داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ
Emanmotahary@yahoo.com
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ﻣﻘﺪﻣﻪ

اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺪﯾﺪهھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮزھﺎ و ﻣﻮاﻧـﻊ را درﻧﻮردﯾـﺪه و زﻣﯿﻨـﻪ ﺗﺤـﻮل
اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﻋﻠﻤﯽ را در ﻣﻘﯿﺎس ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﺪﯾـﺪهھﺎ زﻣﯿﻨـﻪ
ﻓﺸﺮدﮔﯽ زﻣﺎن و ﻓﻀﺎ را ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ و در واﻗﻊ ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻗﺎﻟﯿﭽﻪ ﭘﺮﻧﺪه ،ﭼﮭﺎر ﮔﻮﺷﻪ دﻧﯿـﺎ را
ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ دادهاﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری ﮔﺴﺘﺮشﯾﺎﺑﻨﺪه اﻃﻼﻋـﺎت ﭼﮭـﺎر
ﮔﻮﺷﻪ ﺟﮭﺎن را ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ھﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﺪ و ﻓﺎﺻﻠﻪھﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ را ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾـﺎدی
از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد )ﺣﯿﺪریﻓﺮ و ﺳـﮭﯿﻠﯽ .(۲۲۴ :۱۳۹۱ ،ﻟـﺬا ،در ﺟﮭـﺎن ﮐﻨـﻮﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌـﻪای را ﺗﻮﺳـﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺷﺎﺧﺺھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ،ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ ﻣﻠـﯽ ،درآﻣـﺪ ﺳـﺮاﻧﻪ،
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی ،ﻧﺮخ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ،ﻧﺮخ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ،و ﻧﺮخ زاد و وﻟﺪ ،ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻨﯽ و ﺟﻨﺴﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ
و ﺷﺎﺧﺺھﺎی دﯾﮕﺮ» ،آﻣﻮزش و اﻃﻼﻋﺎت« ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕـﺮ ،ﻋﻨﺼـﺮ »اﻃﻼﻋـﺎت« و »ﻣﯿـﺰان
داﻧﺎﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« در آن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ در ﭼﻨﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری
ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﻮزﯾﻊ و اﻧﺒﺎﺷﺖ دادهھﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤـﯽ در ﺟﮭـﺖ ﮔﺴـﺘﺮش ،ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ،ﺗﻌـﺎﻟﯽ ،و
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ھﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ آن ،ﺑﻪ ﻃﻮر روزاﻓﺰون ﻧﻘﺸﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ و اﺳﺎﺳﯽ دارﻧﺪ )ﺻﺎﻟﺤﯽ و رﺣﯿﻤـﯽ:۱۳۸۵ ،
.(۱۵۶
در ﻋﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎت ،ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﻗﯿﻖﺗﺮ ،در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ،ھﻤﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑـﺮ اﻃﻼﻋـﺎت اﺳـﺘﻮار
اﺳﺖ و ھﺮ ﺷﺨﺺ ،ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻣﻠﺖ و ﻣﻮﺟﻮدﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﺷﺪه و
ﺑﺎ آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ھﻤﺎن اﻧﺪازه ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﮭﺎﻧﯽ ارﺗﻘﺎ ﺑﺨﺸـﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻃﻼﻋﺎت ،رﺗﺒﻪ ،ﻣﻘﺎم و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ھﺮ واﺣـﺪ ﺳﯿﺎﺳـﯽ در ﮔـﺮو ﻣﯿـﺰان
دﺧﺎﻟﺖ ،ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری و اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ آن واﺣﺪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ .ﻟﺬا ،در ﺷـﺮاﯾﻄﯽ ﮐـﻪ
ﺗﮭﺎﺟﻢ وﺳﯿﻊ ﺟﮭﺎﻧﯽﺳﺎزی و ﻣﻌﯿﺎرھـﺎ و ارزشھـﺎ و ﺳـﺒﮏ زﻧـﺪﮔﯽ ﻏﺮﺑـﯽ در ھﻤـﻪ ﺟـﺎی ﺟﮭـﺎن
ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪای ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ ﻣﺨﺼﻮﺻ ًﺎ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﺑﭙـﺮدازﯾﻢ
اﻣﯿﺪی ﺑﻪ رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﻘﺎی ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﻠﯽ ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻋﻠـﻢ،
ﻧﻪﺗﻨﮭﺎ از ﻟﺤﺎظ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻧﻈﺮ ﺣﻔﻆ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ھﻮﯾﺖ دﯾﻨﯽ و ﻣﻠﯽ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﮭـﻢ اﺳـﺖ
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)ﻟﻄﻒآﺑﺎدی .(۱۳۸۲ ،از اﯾﻦرو ،ﻣﺠﻠﻪھﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻣﺠﺮای ارﺗﺒﺎط اھﻞ داﻧﺶ و ﭘﮋوھﺶ ،ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ در
ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﮋوھﺸﯽ و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻋﻠﻢ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺮار داﺷـﺘﻪاﻧﺪ )ﺳـﺮﻣﺪی،
.(۲ :۱۳۸۳

�ﺤ
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ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ،ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤـﯽ ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﻣﯽﺷـﻮد و اﯾـﻦ
ﻣﺠﻼت از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﮭﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ در ﺟﮭـﺎن ﺣﺎﺿـﺮ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ )ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿـﺪ،
 .(۱۳۸۷ﻟﺬا ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮاﮐﺰ و ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﻣﺠﻠﻪای ﺑﺮای اﺷﺎﻋﻪ اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﯾﺎ ﻣﺠﺮاﯾﯽ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ و ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ )ﺑﺎباﻟﺤﻮاﺋﺠﯽ
و ﯾﺰدﯾﺎن .(۴ :۱۳۸۹ ،ﻟﺬا ،ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ و ارزﯾﺎﺑﯽ آن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻢﺳـﻨﺠﯽ
ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﻧﺸﺮﯾﺎت از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐھﺎی اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ در ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑـﻪ ﺣﺴـﺎب ﻣﯽآﯾﻨـﺪ و در
ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟـﻪ را از آن ﺧـﻮد ﮐﺮدهاﻧـﺪ ،ﺑـﻪ ﻃـﻮری ﮐـﻪ اﺧﺘﺮاﻋـﺎت ،اﮐﺘﺸـﺎﻓﺎت و
ﯾﺎﻓﺘﻪھﺎی ﻧﻮﯾﻦ را ﻣﯽﺗﻮان در ﭼﺎرﭼﻮب ھﻤﯿﻦ ﻣﺤﻤﻞھﺎی ﺧﺎص اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ ،ﮐـﻪ ﺗـﺎ ﺣـﺪ اﻣﮑـﺎن
اﺧﺺ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﻧﺸﺮﯾﺎت دو ﮐﺎرﮐﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ارﺗﺒﺎط ﻋﻠﻤﯽ را ﻋﮭﺪهدار
ھﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﻤﻞھﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘـﻪھﺎی ﻋﻠﻤـﯽ -ﭘﮋوھﺸـﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮ
اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ )ﺷـﺮﯾﻔﯽ و دﯾﮕـﺮان ،(۱۳۹۱ ،درﺑﺮدارﻧـﺪه ﻣﻄﺎﻟـﺐ و
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺛﻖ ،ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و ﺟﺪﯾﺪ در آن ﺣﻮزه ﺧـﺎص ھﺴـﺘﻨﺪ و ﻧﻘـﺶ ﻣـﻮﺛﺮی در ﺟﮭـﺖدھﯽ ﺑـﻪ
اﻗﺪاﻣﺎت و ﭘﮋوھﺶھﺎی آﺗﯽ در ﺣﻮزه ﺗﺨﺼﺼﯽﺷﺎن ﺑﺮ ﻋﮭـﺪه دارﻧـﺪ )ﺳـﻠﮏ و ﺑﺰرﮔـﯽ .(۱۳۸۹ ،از
آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﯽ -ﭘﮋوھﺸﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ و اﻧﺘﺸﺎر داﻧﺶ ﻧﻘـﺶ و اھﻤﯿـﺖ ﺑﺴـﯿﺎری اﯾﻔـﺎ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺿﺮورت دارد از اﯾﻦ ﻣﺠﻼت ارزﯾﺎﺑﯽھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ .ﯾﮑـﯽ از اﯾـﻦ ارزﯾﺎﺑﯽھـﺎ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮا و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﺘﻨﺎدی اﺳﺖ .ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮا ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ وﯾﮋﮔﯽھﺎ و ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ھﻤﭽـﻮن
اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی و اﻧﻄﺒﺎقﭘـﺬﯾﺮی در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻓﺮآﯾﻨـﺪھﺎی ﮐﻤـﯽ و ﮐﯿﻔـﯽ ،ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ ﮐﺸـﻒ ﻧﺸـﺎﻧﻪھﺎ و
ارزشھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ -ﻓﺮھﻨﮕﯽ از ﺑﻄﻦ و ﻣﺘﻦ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺿـﻤﻨﯽ
ﮐﻨﺶھﺎ و واﮐﻨﺶھﺎ ،در ﺣﻮزهھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﺎرﺑﺮد دارد و در راﺳﺘﺎی ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﯿﻮﻧـﺪ ﻣﯿـﺎن
اﯾﺪهھﺎ ،زﺑﺎن و ﻣﺤﺘﻮای آنھﺎ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ اھﺪاف و ﻣﻘﺎﺻـﺪ ﻋﯿﻨـﯽ و ﺿـﻤﻨﯽ ،ﮔﺮاﯾﺶھـﺎی
ﻓﺮدی ،ﮔﺮوھﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی و اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ دارد )ﻣﺤﻤﺪیﻣﮭﺮ .(۱۳۸۷ ،ﻟـﺬا اﯾـﻦ
ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه در اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ،از ﻧﻈـﺮ ﻣﻮﺿـﻮﻋﯽ ،ﺗـﺄﻟﯿﻔﯽ -ﺗﺮﺟﻤـﻪای ،ﺟﻨﺴـﯿﺖ،
ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،رﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ و  ...ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن آنھﺎ در ﭼﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ.
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اھﻤﯿﺖ و ﺿﺮورت ﺗﺤﻘﯿﻖ

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺘﺎبﺳﻨﺠﯽ درﺑﺎره ﻣﻘﺎﻻت ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﯽ ھﻤـﻮاره ارزﻧـﺪه و درﺑﺮدارﻧـﺪه ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻣﻔﯿـﺪ و
آﮔﺎھﯽدھﻨﺪهای در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،ﮐﻢ و ﮐﯿﻒ ﻣﻘﺎﻻت و ﻣﯿـﺰان ارزش و اﻋﺘﺒـﺎر
ﻧﺸﺮﯾﺎت و ھﻤﭽﻨﯿﻦ راهﮔﺸﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﺗﯽ اﺳﺖ )ﺳﻠﮏ و ﺑﺰرﮔﯽ .(۱۳۸۹ ،ھﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻟـﻮﭘﺰ
) (Lopez- Munzو ھﻤﮑﺎران ) (۲۰۰۳ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ :ﮐﺘﺎبﺳﻨﺠﯽ ﯾﮑﯽ از راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ روشھﺎی ﺳﻨﺠﺶ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی روشھﺎی آﻣﺎری ﻣﺘﻮن ﻋﻠﻤﯽ را ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ،
ﺑﺮرﺳﯽ ،ﺳﻨﺠﺶ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮا ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ روشھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ در
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،رﻓﺘﺎری و اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ )ﺟﻌﻔﺮی ھﺮﻧﺪی و دﯾﮕﺮان .(۱۳۸۷ ،از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻓﻠﺴﻔﻪ در ﮐﻠﯿﻪ ﺣﻮزهھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕـﺎه وﯾـﮋهای دارد و ھﻤﭽﻨـﯿﻦ
ﺗﻔﮑﺮ ﻓﻠﺴﻔﯽ در ﻋﺼﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎت ،و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻋﺼﺮ داﻧﺶ و ﺧﺮد ﺟﮭـﺎﻧﯽ،
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺤﻮر ﻋﺎﻟﻢ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﺖ )اﺷﺘﺮی،(۱۳۸۰ ،
از اﯾﻦرو ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺠﻼت اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ اﻟﮕﻮی رﻓﺘﺎری و ﭘﮋوھﺸﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ،ﻧﯿﺎزھﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و اﺳﺘﺎدان ﺑﺮﻃﺮف ﺷـﻮد .ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﯾﮕـﺮ ،ﭼﻨـﯿﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﮑﺮی ﻣﺮاﮐﺰ داﻧﺸﮕﺎھﯽ اﻣﺮی ﻣﮭﻢ اﺳﺖ .ﻟﺬا اﯾﻦ
ﭘﮋوھﺶ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوھﺶھﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ -ﮐﻼﻣﯽ ﺑﻪ اھـﺪاف زﯾـﺮ
دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.
اھﺪاف ﭘﮋوھﺶ

ھﺪف اﺻﻠﯽ ﭘﮋوھﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻣﺤﺘـﻮای ﻣﻘﺎﻟـﻪھﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮﺷـﺪه در ﻓﺼـﻞﻧﺎﻣﻪ ﭘﮋوھﺶھـﺎی
ﻓﻠﺴﻔﯽ-ﮐﻼﻣﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎلھﺎی  ۱۳۷۸-۱۳۹۱اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣـﻮارد زﯾـﺮ را ﻧﯿـﺰ ﻣﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ
ﻋﻨﻮان اھﺪاف ﻓﺮﻋﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد:
.۱
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ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪھﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه در ﺳﺎلھﺎی در دﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪھﺎی
ﺗﺄﻟﯿﻔﯽ و ﺗﺮﺟﻤﻪای
ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ﻣﻘﺎﻻت ،ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و رﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ آنھﺎ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ھﻤﮑﺎری ﻋﻠﻤﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻘﺎﻻت
ﺗﻌﯿﯿﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻻت
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﻘﺎﻻت

�ﺤ
��ﻞ � �ﻮای �ﻘﺎﻻت ��ﻞ�� �و�ﺶ�ی ﻓ���ﯽ –ﮐﻼ�ﯽ � ﺳﺎل �ی۱۳۹۱-۱۳۷۸

ﺑﺮاي دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻓﻮق ،ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي زﯾﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ:
ﭘﺮﺳﺶھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﭘﮋوھﺶ:
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ﭼﻪ ﻣﯿﺰان از ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺘﺸﺮﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺄﻟﯿﻔﯽ و ﺗﺮﺟﻤﻪای اﺳﺖ؟
ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ؟
ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯿﺰان ھﻤﮑﺎری ﻋﻠﻤﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ؟
ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮔﺮوه ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ؟
ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪھﺎی ﻋﻠﻤﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ؟
ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ؟
ﻣﻘﺎﻟﻪھﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه در ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪ ﭘﮋوھﺶھﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ-ﮐﻼﻣﯽ از ﻧﻈـﺮ روشﺷﻨﺎﺳـﯽ،
از ﭼﻪ روشھﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ؟
ﻣﻘﺎﻟــﻪھﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮﺷــﺪه در ﻓﺼــﻞﻧﺎﻣﻪ ﭘﮋوھﺶھــﺎی ﻓﻠﺴــﻔﯽ-ﮐﻼﻣــﯽ ﺑﯿﺸــﺘﺮ در ﭼــﻪ
ﻣﻮﺿﻮعھﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ؟

روش ﭘﮋوھﺶ

ﭘﮋوھﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮا ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ
ﮐﻤـﯽ
اﺳﺖ» .ﺑﺮﻟﺴﻦ« روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮا را ﻧﻮﻋﯽ ﻓﻦ ﭘﮋوھﺸﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻋﯿﻨﯽ ،ﻧﻈـﺎمدار و ّ

ﻇﺎھﺮ ﻣﺤﺘﻮای رﺳﺎﻧﻪھﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨـﺪ .ھﻤﭽﻨـﯿﻦ اﯾـﻦ روش ﺑـﺮای ﺗﺠﺰﯾـﻪ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ
ﮐﻤﯽ ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﺘﻐﯿﺮھـﺎ ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﺳـﺖ )ﺑـﻮرگ و دﯾﮕـﺮان،
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﻋﯿﻨﯽ و ّ

 .(۲۰۰۳ﺑﺮای ﮔﺮدآوری دادهھﺎ از اﺑﺰار ﺳﯿﺎھﻪوارﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﭘـﮋوھﺶ اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ را

 ۳۹۹ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭼﺎپﺷﺪه در  ۵۴ﺷﻤﺎره ﭘﮋوھﺶھﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ-ﮐﻼﻣـﯽ ﺑـﯿﻦ ﺳـﺎلھﺎی  ۱۳۷۸ﺗـﺎ ۱۳۹۱
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﺪ .در اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﮏﺗﮏ ﻋﻨﺎوﯾﻦ و ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻣﻘﺎﻻت ،اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم
)در ﺧﺼﻮص ﻧﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ ،روش ﺑﺮرﺳﯽ ،اﺑﺰار ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ،ﺟﻨﺴﯿﺖ ،وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ،ﻣـﺪرک
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﮔـﺮاﯾﺶ ﻣﻮﺿـﻮﻋﯽ( ﺟﻤـﻊآوری ﺷـﺪ .ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ دادهھـﺎ و
اﺳﺘﻨﺘﺎجھﺎی آﻣﺎری ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﺴﺨﻪ  ۱۸ﻧﺮماﻓﺰار اس .ﭘﯽ .اس .اس .اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوھﺶ

ﭘﮋوھﺶھﺎی اﻧﺠﺎمﺷﺪه در ﮐﺸﻮر در ﺧﺼﻮص ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘـﻮاﯾﯽ ﻣﻘـﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮﺷـﺪه در ﻧﺸـﺮﯾﺎت
ﻋﻠﻤﯽ در ﺣﻮزهھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣـﻮارد زﯾـﺮ اﺷـﺎره
ﮐﺮد.
ﻋﺒـﺎداﷲ ) (۱۳۸۸ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﺤﻠﯿـﻞ اﺳـﺘﻨﺎدی ﻣﻘـﺎﻻت  ۳۰ﺷـﻤﺎره از
ﻣﺘﻘﯽ دادﮔﺮ ،ﮐﺮﯾﻤﯽ و
ّٰ

ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪ ﭘﮋوھﺶھﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ-ﮐﻼﻣﯽ در ﭘﮋوھﺸﯽ ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑـﺎ ﺑـﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی اﺑـﺰار ﺳﯿﺎھﻪوارﺳـﯽ
درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ در  ۳۰ﺷﻤﺎره اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ۱۸۰ ،ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺄﻟﯿﻔﯽ و ﺗﺮﺟﻤﻪای ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ۶
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮای ھﺮ ﺷﻤﺎره ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .از  ۱۶۴ﻧﻔﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺄﻟﯿﻔﯽ ۱۵۴ ،ﻧﻔﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣـﺮد
و  ۱۰ﻧﻔﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه زن ﺑﻮدﻧﺪ .ﻓﻘﻂ  ۷ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر ﮔﺮوھﯽ ﺑـﻮد و ﻣـﺎﺑﻘﯽ ﻣﻘـﺎﻻت ،ھـﺮ
ﯾﮏ ،ﯾﮏ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه داﺷﺖ.
ﺑﺎباﻟﺤﻮاﺋﺠﯽ و ﯾﺰدﯾﺎنراد ) (۱۳۸۹ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻣﺤﺘـﻮای ﻣﻘـﺎﻻت ﻣﺠـﻼت ﺗﺨﺼﺼـﯽ
ﮐﺘﺎﺑﺪاری و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ درﺑﺎره ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺘﺎبﺧﻮاﻧﯽ و ﮐﺘﺎبﺧﺎﻧﻪھﺎی ﮐﻮدﮐﺎن ﻃﯽ ﺳـﺎلھﺎی ۱۳۷۸
ﺗﺎ  ۱۳۸۷در ﭘﮋوھﺸﯽ ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی اﺑﺰار ﺳﯿﺎھﻪوارﺳﯽ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺗـﺄﻟﯿﻔﯽ ۹۴/۹
درﺻﺪ و ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺮﺟﻤﻪای  ۱/۵درﺻﺪ از ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻘﺎﻻت را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻮزﯾـﻊ ﻓﺮاواﻧـﯽ ﻧـﻮع
ﻣﻘﺎﻻت ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﭘﮋوھﺸـﯽ  ۴۶/۸درﺻـﺪ ،ﻣﻘـﺎﻻت ﺗﺤﻠﯿﻠـﯽ  ۲۶/۶درﺻـﺪ و ﻣﻘـﺎﻻت
ﻣﺮوری  ۵/۲درﺻﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ .ﻟﺬا ﺗﻤﺎﯾـﻞ ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﻘـﺎﻻت ﭘﮋوھﺸـﯽ در اﯾـﻦ
ﻣﺠﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﮕﺮ ﭘﮋوھﺶھﺎ اﺳﺖ.
ﻗﮭﻨﻮﯾﻪ و دﯾﮕﺮان ) (۱۳۹۰ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ و اﺳﺘﻨﺎدی ﻣﻘـﺎﻻت ﭼﺎپﺷـﺪه در ﻣﺠﻠـﻪ
ﻋﻠﻤﯽ -ﭘﮋوھﺸﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ در ﭘﮋوھﺸﯽ ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ از  ۵۳۱ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در
 ۱۷۵ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ۵۸ ،درﺻﺪ ،ﻣﺮد ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻓﺮاد در ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮی ﺗﺨﺼﺼﯽ و
 ۲۶۳ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ۱۱۶ .ﻧﻔﺮ دارای رﺗﺒﻪ داﻧﺸﮕﺎھﯽ اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﺑﻮدﻧﺪ و  ۱۵۶ﻧﻔﺮ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
اﺻﻔﮭﺎن واﺑﺴﺘﮕﯽ داﺷﺘﻨﺪ .زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان در اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘـﺎﻻت ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﮐﻤﺘـﺮی داﺷـﺘﻪاﻧﺪ.
ﭘﮋوھﺶھﺎی ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﺎ  ۶۴ﻋﻨﻮان ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻨﺎدات
ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت  ۴۳درﺻﺪ و از ﻧﻈﺮ زﺑﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻﺗﯿﻦ  ۵۸درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
�و�ﺶ�ی ﻓ���ﯽ -ﮐﻼ�ﯽ

154

ﺷﺮﯾﻔﯽ و دﯾﮕﺮان ) (۱۳۹۱ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﻘﺎﻟـﻪھﺎی ﻧﺸـﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤـﯽ -ﭘﮋوھﺸـﯽ
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ﻋﻠﻮم ورزﺷﯽ در ﭘﮋوھﺸﯽ ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی اﺑـﺰار ﺳﯿﺎھﻪوارﺳـﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ۵
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ﻣﺠﻠﻪ ﻃﯽ ﺳـﺎلھﺎی  ۱۳۸۸-۱۳۸۴درﯾﺎﻓﺘﻨـﺪ ﮐـﻪ ﮔـﺮاﯾﺶ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟـﻮژی ورزﺷـﯽ ﺑـﺎ  ۳۴/۱درﺻـﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼـﺎص داده اﺳـﺖ .ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﺆﻟﻔـﺎن ﻣﻘـﺎﻻت ﻧﺸـﺎن
ﻣﯽدھﺪ رﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ را دارد .در ﺑﯿﻦ داﻧﺸـﮕﺎهھﺎ ،داﻧﺸـﮕﺎه ﺗﮭـﺮان ﺑـﺎ ۸۷
ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺟﺎﯾﮕﺎه اول ﻗﺮار دارد .از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎﻻت ﺳـﻪ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه و ﭼﮭـﺎر
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺎ  ۴۳درﺻﺪ و  ۳۵درﺻﺪ در رﺗﺒﻪ اول و دوم ﻗﺮار دارﻧﺪ.

ﻣﻘﺼﻮدی و دوﺳﺘﺪار ) (۱۳۹۲ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و اﺳﺘﻨﺎدی ﻣﻘﺎﻻت ﭘﮋوھﺶﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠـﻮم
ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﭘﮋوھﺸﯽ ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی اﺑﺰار ﻣﺸﺎھﺪه اﺳﻨﺎدی و ﺗﮭﯿﻪ ﻓﮭﺮﺳﺖ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ
 ۲۸ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  ۱۸۷ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی  ۱۳۸۴اﻟﯽ  ۱۳۹۱درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺑـﯿﻦ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ
ﻣﺮدان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن در اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد .ھﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽھﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
ﮐﻪ  ۶۲درﺻﺪ از ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮏﻧﻔﺮه و  ۲۹درﺻﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دوﻧﻔﺮه و  ۹درﺻﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ۲
ﻧﻔﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش درآﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ رﺗﺒﻪ اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﺑﺎ
 ۶۴ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺟﺎﯾﮕﺎه اول و رﺗﺒﻪ داﻧﺸﯿﺎر ﺑﺎ  ۲۳ﻋﻨﻮان در ﺟﺎﯾﮕﺎه دوم ﻗﺮار دارد .ﺳﮭﻢ و ﻣﯿﺰان
ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﻧﺸﮕﺎهھﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﮋوھﺸﯽ در ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮﺷـﺪه ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ داﻧﺸـﮕﺎه ﺷـﮭﯿﺪ
ﺑﮭﺸﺘﯽ ،ﺗﮭﺮان ،ﻋﻼﻣـﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ و ﻓﺮدوﺳـﯽ ﻣﺸـﮭﺪ ﺑـﺎ ﺗﻌـﺪاد  ۱۶/۴) ۳۰درﺻـﺪ(۱۳/۳۷) ۲۵ ،
درﺻﺪ( ۱۱/۷۶) ۲۲ ،درﺻﺪ( و  ۷/۴۹) ۱۴درﺻﺪ( ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

زراﻋﺖﮐﺎر و ﻋﺎﻟﯿﺸﺎن ﮐﺮﻣﯽ ) (۱۳۹۲ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻠﯿـﻞ اﺳـﺘﻨﺎدی و ﻣﺤﺘـﻮاﯾﯽ ﻣﺠﻠـﻪ ﭘﺰﺷـﮑﯽ
ھﺮﻣﺰﮔﺎن در ﭘﮋوھﺸﯽ ﭘﯿﻤﺎﯾﺸـﯽ ﺑـﺎ ﺑـﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی اﺑـﺰار ﺳﯿﺎھﻪوارﺳـﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ۲۱۱ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻃـﯽ
ﺳﺎلھﺎی  ۱۳۸۹-۱۳۸۵درﯾﺎﻓﺘﻨـﺪ ﮐـﻪ  ۲۰۲ﻋﻨـﻮان از ﻣﻘﺎﻟـﻪھﺎ ) ۹۵/۷درﺻـﺪ( ﺣﺎﺻـﻞ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ
ﮔﺮوھﯽ اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ  ۹ﻣﻘﺎﻟﻪ ) ۴/۳درﺻﺪ( ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادی ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﻘﺎﻻت ﭘﯿﻤﺎﯾﺸـﯽ ﺑـﺎ
 ۲۰۴ﻋﻨﻮان ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ و ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮوری ﺑﺎ  ۳ﻋﻨـﻮان ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ
ﺗﻌﺪاد را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدان ﺑﺎ  ۱۳۶ﻧﻔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﺎ  ۷۵ﻧﻔﺮ ﺗﻔـﺎوت
ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی دارد .از ﻧﻈﺮ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ھﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد  ۸۵ﻣﻘﺎﻟـﻪ در
ﺻﺪر اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ درﺟﻪ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺘﺎدﯾﺎری ﺑﺎ ) ۳۶/۹۶درﺻﺪ( ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌـﺪاد ﻣﻘﺎﻟـﻪ را ﺑـﻪ ﺧـﻮد
اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ و درﺟﻪ ﻣﺮﺑﯽ ) ۲۷/۰۲درﺻﺪ( و داﻧﺸﯿﺎری ) ۱۴/۲۵درﺻﺪ( در رﺗﺒﻪھﺎی ﺑﻌﺪی
زاﻟﯽ ،ﻗﻠﯽﭘﻮر و ﻋﻈﯿﻤـﯽ ) (۱۳۹۳ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻣﺤﺘـﻮای ﻣﻘـﺎﻻت ﻣﺠـﻼت ﻣﻌﻤـﺎری و
ﺷﮭﺮﺳﺎزی در ﭘﮋوھﺸﯽ ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﺎ ﺑـﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی اﺑـﺰار ﺳﯿﺎھﻪوارﺳـﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ۹۵۴ﻣﻘﺎﻟـﻪ از ۱۳
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�ﺼ�ﻨﺎ� ﻋ��ﯽ –�و��ﯽ دا�ه �ﻢ :ﺳﺎل ﺷﺎ�د�ﻢ� ،ﻤﺎره �ﮫﺎرم� ،ﻤﺎره ��ﯽ���) ۶۴ﺘﺎن (۱۳۹۴

ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻠﻪ ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی  ۱۳۸۷-۱۳۷۶درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﺑﺎ  ۸۲/۶درﺻﺪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ زﻧﺎن  ۱۷/۴درﺻﺪ در ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻻت دارﻧﺪ .در ﺧﺼـﻮص ﻣﯿـﺰان ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪﮔﺎن ،دادهھـﺎ
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻻت دو و ﺳﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑـﺎ  ۳۷/۵درﺻـﺪ و  ۲۹/۳درﺻـﺪ آﻣـﺎری ﺑﮭﺘـﺮ از
ﻣﻘﺎﻻت ﺗﮏﻧﻮﯾﺴﻨﺪهای دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺎندھﻨﺪه ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮوھﯽ در اﯾﻦ ﻣﻘـﺎﻻت اﺳـﺖ .در
زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ،ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼـﯿﻼن ﻣﻘﻄـﻊ ارﺷـﺪ )۲۱
درﺻﺪ( ،اﺳﺘﺎدﯾﺎران ) ۱۸درﺻﺪ( و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﮐﺘﺮی ) ۱۷درﺻﺪ( در ﺟﺎﯾﮕﺎه اول ﺗﺎ ﺳﻮم ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﻧﺸﮕﺎهھﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﮭﺮان ) ۲۶درﺻﺪ( ،ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ) ۱۸درﺻﺪ( و داﻧﺸﮕﺎه اﺻـﻔﮭﺎن ) ۱۲درﺻـﺪ( رﺗﺒـﻪھﺎی اول ﺗـﺎ
ﺳﻮم را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ.
ازﻣﺎ ) (Ezemaو آﺳﻮﮔﻮا ) (۲۰۱۴) (Asogwaﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ و اﺳـﺘﻨﺎدی ﻣﻘـﺎﻻت
ﻣﻨﺘﺸﺮﺷــﺪه در دو

ﻣﺠﻠــﻪ زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳــﯽ )of Linguistics

 (Journalو زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳــﯽ ﮐــﺎرﺑﺮدی

) (Applied Linguisticsﺑﯿﻦ ﺳﺎلھﺎی  ۲۰۰۲ﺗﺎ  ۲۰۱۰در ﭘﮋوھﺸﯽ ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی اﺑﺰار
ﺳﯿﺎھﻪوارﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ۸۸۴ﻣﻘﺎﻟﻪ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ  ۶۳/۲درﺻـﺪ از ﻣﻨـﺎﺑﻌﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ آنھـﺎ اﺳـﺘﻨﺎد ﺷـﺪه،
ﺗﮏﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻘﯿﻪ آﺛﺎر ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﻧﺪ .ﯾﺎﻓﺘﻪھﺎ از ﭘﺎﯾﯿﻦﺑﻮدن ﻣﯿﺰان ھﻤﮑﺎری در
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد ،ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﺸﺘﺮک در ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺬﮐﻮر ،ﻓﻘـﻂ
 ۳۷درﺻﺪ از ﻣﻘﺎﻻت را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﻣﺠﻠـﻪ زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳـﯽ ﮐـﺎرﺑﺮدی ،ﭘﺮاﺳـﺘﻨﺎدﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺠﻠﻪ و ﻧﻮآم ﭼﺎﻣﺴﮑﯽ ﭘﺮاﺳﺘﻨﺎدﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﭘﺲ از ﻣﺮور ﭘﮋوھﺶھﺎی اﻧﺠﺎمﺷﺪه در داﺧﻞ اﯾﺮان ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷـﺪ ﮐـﻪ ،ﻓﻘـﻂ ﯾـﮏ ﻣﻘﺎﻟـﻪ در
ﺧﺼﻮص ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪھﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﻣﺠﻼت ﮐﻪ آﻧﮭﻢ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗﺤﻠﯿـﻞ اﺳـﺘﻨﺎدی
ﻣﻘﺎﻟﻪھﺎی ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوھﺶھﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ – ﮐﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻟـﺬا ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﮔﺴـﺘﺮه
ﺣﻮزه ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوھﺶھﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ-ﮐﻼﻣﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳـﮭﻢ
ﺧﻮد ﻣﻘﺪﻣﻪای را ﺑﺮای ﭘﮋوھﺶھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﯿﻢ.
ﯾﺎﻓﺘﻪھﺎ
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در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶھﺎی ﭘﮋوھﺶ ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﯽﺷﻮد .در ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهھﺎ از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ در ﺣﺪ
ﻓﺮاواﻧﯽ ،درﺻﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ اول ﭘـﮋوھﺶ ،ﯾﻌﻨـﯽ اﯾﻨﮑـﻪ ﭼـﻪ ﻣﯿـﺰان از
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ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺘﺸﺮﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺄﻟﯿﻔﯽ و ﺗﺮﺟﻤﻪای اﺳﺖ ،ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﻣﻘﺎﻻت ﺗـﺄﻟﯿﻔﯽ و ﺗﺮﺟﻤـﻪای ﺑـﻪ
ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد .ﺟﺪول  ۱اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎری ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮﺳﺶ اول را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدھﺪ.
ﺟﺪول  :1ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺄﻟﯿﻔﯽ و ﺗﺮﺟﻤﻪاي ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎل ﻧﺸﺮ

ﻧﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺗﺄﻟﯿﻔﯽ

ﺗﺮﺟﻤﻪاي

ﺟﻤﻊ

ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر
ﻓﺮاواﻧﯽ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ درﺻﺪ
5/3
21
4/8
1
5/3
20
1378
7/8
31
23/8
5
6/9
26
1379
4/3
17
28/6
6
2/9
11
1380
5/3
21
19
4
4/5
17
1381
4/5
18
9/5
2
4/2
16
1382
3/3
13
14/3
3
2/6
10
1383
7/1
28
0
0
7/4
28
1384
8
32
0
0
8/5
32
1385
7/8
31
0
0
8/2
31
1386
9/8
39
0
0
10/3
39
1387
11/8
47
0
0
12/4
47
1388
7
28
0
0
7/4
28
1389
8
32
0
0
8/5
32
1390
10
41
0
0
10/8
41
1391
100
399
100
21
100
378
ﻣﺠﻤﻮع
ھﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺟﺪول  ۱ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ،ﺳﺎلھﺎی  ۱۳۸۸ﺑﺎ  ۱۱/۸درﺻﺪ ۱۳۹۱ ،ﺑﺎ  ۱۰درﺻﺪ۱۳۸۷ ،

ﺑﺎ  ۹/۸درﺻﺪ ۱۳۹۰ ،ﺑﺎ  ۸درﺻﺪ ۱۳۸۵ ،ﺑﺎ  ۸درﺻﺪ ۱۳۷۹ ،ﺑﺎ  ۷/۸درﺻﺪ و  ۱۳۸۶ﺑﺎ  ۷/۸درﺻﺪ ﺑـﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎلھﺎی  ۱۳۸۴ﺑﺎ  ۷درﺻﺪ و
 ۱۳۸۹ﺑﺎ  ۷درﺻﺪ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﻌﺪی ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺳـﺎلھﺎی ،۱۳۸۳
ﺧﺼﻮص ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺄﻟﯿﻔﯽ و ﺗﺮﺟﻤﻪای از  ۳۹۹ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه ۳۷۸ ،ﻣﻮرد ﺗﺄﻟﯿﻔﯽ و  ۲۱ﻣﻮرد
ﺗﺮﺟﻤﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺎلھﺎی  ۱۳۸۳ﻟﻐﺎﯾﺖ  ۱۳۸۷اﺳﺖ .ھﻤﺎنﻃﻮر ﮐـﻪ ﺟـﺪول  ۱ﻧﺸـﺎن
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 ۱۳۷۸ ،۱۳۸۲ ،۱۳۸۰و  ۱۳۸۱ﺑــﺎ ﻣﯿــﺎﻧﮕﯿﻦ وزﻧــﯽ  ۵/۳ ،۵/۳ ،۴/۵ ،۴/۳ ،۳/۳درﺻــﺪ اﺳــﺖ .در
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ﻣﯽدھﺪ ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺮﺟﻤﻪای ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه و از ﺳﺎل  ۱۳۸۴ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ھﯿﭻ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪای در
اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ .دﻗﺖ در ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦھﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۱۳۸۴ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﭼـﺎپ
ﻣﻘﺎﻻت در ﻣﺠﻼت رو ﺑﻪ ﻓﺰوﻧﯽ دارد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۸۸ﺑـﺎ ﭼـﺎپ  ۴۷ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ
اﻓﺰاﯾﺶ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻘﺎﻻت را ﺷﺎھﺪﯾﻢ .در ﺳﺎل  ۴۱ ،۱۳۹۱ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ
ﺳﺎلھﺎی  ۱۳۸۹و  ۱۳۹۰ﮐﺎھﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در ﻣﺠﻤﻮع ،ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ ﮔـﺮاﯾﺶ ﺑـﻪ
ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓـﺰاﯾﺶ ﭼـﺎپ ﻣﻘـﺎﻻت ﭘﮋوھﺸـﮕﺮان در
ﺳﺎلھﺎی  ۱۳۸۴ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﺸﺎندھﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠـﻢ در ﺣـﻮزه ﻓﻠﺴـﻔﯽ-ﮐﻼﻣـﯽ ﺟﺎﯾﮕـﺎه و
اھﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ دوم ﭘﮋوھﺶ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻻت ،ﺟﺪول  ۲ﻓـﺮاھﻢ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎری آن ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد:
ﺟﺪول  2ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻻت
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ﺟﻨﺴﯿﺖ
ﺳﺎل
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
ﻣﺠﻤﻮع

ﺟﻤﻊ
ﻣﺮدان
زﻧﺎن
ﻓﺮاواﻧﯽ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ درﺻﺪ
5/4
21
6/2
21
0
0
7/3
28
7/4
25
7/5
3
2/9
11
2/9
10
2/5
1
5/3
17
4/4
15
5
2
4/5
16
4/1
14
5
2
2/6
10
2/7
9
2/5
1
7/3
28
8
27
2/5
1
8/4
32
9/4
32
0
0
8/2
31
7/4
25
15
6
10/3 39
9/4
32 17/5
7
12/4 47 12/1 41
15
6
7/1
27
7/1
24
7/5
3
8/4
32
8/6
29
7/5
3
10/4 40 10/3 35 12/5
5
100 379 100 339 100
40

�ﺤ
��ﻞ � �ﻮای �ﻘﺎﻻت ��ﻞ�� �و�ﺶ�ی ﻓ���ﯽ –ﮐﻼ�ﯽ � ﺳﺎل �ی۱۳۹۱-۱۳۷۸

ھﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ دادهھﺎی ﺟﺪول  ۲ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ از  ۳۷۹ﻧﻔﺮ ۳۳۹ ،ﻧﻔﺮ ) ۸۴درﺻﺪ( از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن
ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮد و  ۴۰ﻧﻔﺮ ) ۱۶درﺻﺪ( را زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ .ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺪول ﻓﻮق ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻪ ﺳﺎلھﺎی  ۱۳۸۸و  ۱۳۹۱ﻣﺮدان در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد  ۴۱و  ۳۵ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﺎلھﺎی دﯾﮕـﺮ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺳﺎلھﺎی  ۱۳۸۰ﺗﺎ  ۱۳۸۳ﻣـﺮدان ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﻘﺎﻟـﻪ را داﺷـﺘﻪاﻧﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ زﻧﺎن در ﺳﺎلھﺎی  ۱۳۸۸ ،۱۳۸۷ ،۱۳۸۶ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ را در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻘﺎﻻت داﺷـﺘﻪاﻧﺪ.
در ﺳﺎلھﺎی  ۱۳۸۷و  ۱۳۸۵ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻘﺎﻻت ﺻﻔﺮ اﺳﺖ .در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔـﺖ
زﻧﺎن در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻘﺎﻻت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺳﮭﻢ اﻧﺪﮐﯽ دارﻧﺪ.
در ﺧﺼﻮص ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﭼﺎپ آﺛﺎر ﻋﻮاﻣﻞ دﺧﯿـﻞ در اﻧﺘﺸـﺎر ﻣﺠﻠـﻪ ،اﻋـﻢ از ﻣـﺪﯾﺮ ﻣﺴـﺌﻮل،
ﺳﺮدﺑﯿﺮ و اﻋﻀﺎی ھﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﺟﺪول  ۳ﺗﮭﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺪول  :3ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ آﺛﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺠﻠﻪ
ردﯾﻒ

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

ﻓﺮاواﻧﯽ

5
ﻣﺤﺴﻦ ﺟﻮادي
1
5
ﻣﺤﻤﺪ ذﺑﯿﺤﯽ
2
4
اﺣﻤﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ
3
4
ﺟﻌﻔﺮ ﺷﺎﻧﻈﺮي
4
2
ﺻﺎدق ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ
5
1
ﺳﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﺤﻘﻖ داﻣﺎد
6
0
ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ دﯾﻨﺎﻧﯽ
7
0
ﻧﻮراﯾﯽ
8
21
ﺟﻤﻊ
9
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه از ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺠﻠﻪ ،اﻋﻢ از اﻋﻀﺎی ھﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﻪ ،ﺳـﺮدﺑﯿﺮ و ﻣـﺪﯾﺮ
ﻣﺴﺌﻮل ،ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ  ۲۱ﻣﻘﺎﻟﻪ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ رﻗـﻢ
 ۳/۵درﺻﺪ از آﺛﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدھﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻌﺪاد آﺛﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻧﺸـﺎن داد
ﮐﻪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻓﺘﺤﯽزاده و اﻣﯿﺮﻋﺒﺎس ﻋﻠﯽزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ  ۷ﻣﻘﺎﻟﻪ و اﺣﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪی ،ﻣﺤﻤﺪﮐﺎﻇﻢ ﺷﺎﮐﺮ و زھـﺮا
ﺧﺰاﻋﯽ ﺑﺎ  ۶ﻣﻘﺎﻟﻪ ۵ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهای ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﺛﺎر را در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
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در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺳﻮم ﭘﮋوﻫﺶ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻫﻤﮑﺎري ﻋﻠﻤﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻘﺎﻻت ،ﺟﺪول 4
ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺟﺪول  4ﻣﯿﺰان ﻫﻤﮑﺎري ﻋﻠﻤﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻘﺎﻻت
ﺗﻌﺪاد ﻣﺆﻟﻔﺎن

درﺻﺪ

ﻓﺮاواﻧﯽ

81/4
325
ﯾﮏﻧﻮﯾﺴﻨﺪهاي
17/3
69
دوﻧﻮﯾﺴﻨﺪهاي
1/3
5
ﺳﻪﻧﻮﯾﺴﻨﺪهاي
100
399
ﺟﻤﻊ
ھﻤــﺎنﻃﻮر ﮐــﻪ ﺟــﺪول  ۴ﻧﺸــﺎن ﻣﯽدھــﺪ ،از  ۳۹۹ﻣﻘﺎﻟــﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮﺷــﺪه  ۳۲۵ﻣــﻮرد ) ۸۱/۴درﺻــﺪ(
ﯾﮏﻧﻮﯾﺴﻨﺪهای ۶۹ ،ﻣﻮرد ) ۱۷/۳درﺻﺪ( دوﻧﻮﯾﺴﻨﺪهای و  ۵ﻣﻮرد ) ۱/۳درﺻﺪ( ﺳﻪﻧﻮﯾﺴﻨﺪهای ﺑـﻮده
اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوھﺶھﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ-ﮐﻼﻣﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣـﺪرک ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ در
ﺟﺪول  ۵ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺪول  :5ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮔﺮوه ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻘﺎﻻت
ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
داﻧﺸﺠﻮيﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ
داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮي
دﮐﺘﺮي
ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ
ﻣﺠﻤﻮع

زﻧﺎن

ﻓﺮاواﻧﯽ
0
4
6
2
28
40

درﺻﺪ
0
10
15
5
70
100

ﻣﺮدان

ﻓﺮاواﻧﯽ
1
7
39
191
121
358

درﺻﺪ
2
1/9
10/8
53/3
33/7
100

ﺟﻤﻊ

ﻓﺮاواﻧﯽ
1
11
45
193
149
399

درﺻﺪ
2
2/7
11/2
48/3
37/3
100

ھﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺟﺪول ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ،در ﺗﮭﯿﻪ ﻣﻘﺎﻻت ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﮭﻢ را دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪرک دﮐﺘﺮی ﺑـﺎ
ﺗﻌﺪاد  ۱۹۳ﻧﻔﺮ ) ۴۸/۳درﺻﺪ( داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘـﺮی ۴۵ ،ﻧﻔـﺮ
) ۱۱/۲درﺻﺪ( و داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ۱۱ ،ﻧﻔﺮ ) ۲/۷درﺻـﺪ( ﺑﻮدهاﻧـﺪ .ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ ﺗﻌـﺪاد
ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺮادی ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻌـﺪاد ۱
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ﻧﻔﺮ ) ۲درﺻﺪ( ﺑﻮدهاﻧﺪ .دﻗﺖ در دادهھﺎی ﺟﺪول ﻓﻮق ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺴﯿﺖ در ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺪرک
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻻت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد  ۴۰ﻧﻔﺮ ﺳﮭﻢ اﻧـﺪﮐﯽ در
ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻣﻘــﺎﻻت داﺷــﺘﻪاﻧﺪ .ﻧﺎﻣﺸــﺨﺺﺑﻮدن ﻣــﺪرک ﺗﺤﺼــﯿﻠﯽ ﺗﻌــﺪاد  ۱۴۹ﻧﻔــﺮ ) ۳۷/۳درﺻــﺪ( از
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ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻻت ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺠﻠﻪ در ھﻨﮕﺎم درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻮﺟـﻪ ﭼﻨـﺪاﻧﯽ
ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ.
از ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻓﺮاد ﺑﺎ رﺗﺒﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ داﻧﺸـﮕﺎھﯽ در ﺗﮭﯿـﻪ
ﻣﻘﺎﻻت ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺪول  ۶دادهھﺎی آﻣﺎری آن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ
ﺟﺪول  .6ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻘﺎﻻت
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ
ﻣﺮﺑﯽ
اﺳﺘﺎد
اﺳﺘﺎدﯾﺎر
داﻧﺸﯿﺎر
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ
ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ
ﺟﻤﻊ

زﻧﺎن

ﻓﺮاواﻧﯽ
2
0
14
0
0
24
40

درﺻﺪ
5
0
35
0
0
60
100

ﻣﺮدان

ﻓﺮاواﻧﯽ
6
4
127
39
9
174
359

درﺻﺪ
1/8
1
37/4
11/5
2/6
45/6
100

ﺟﻤﻊ

ﻓﺮاواﻧﯽ
8
4
141
39
9
197
399

درﺻﺪ
2
1
35/3
10
2/3
49/4
49/5

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دادهﻫﺎي ﺟﺪول  8 ،6ﻧﻔﺮ ) 2درﺻﺪ( از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮﺑﯽ 141 ،ﻧﻔﺮ ) 35/3درﺻﺪ(
اﺳﺘﺎدﯾﺎر 39 ،ﻧﻔﺮ ) 10درﺻﺪ( داﻧﺸﯿﺎر 4 ،ﻧﻔﺮ ) 1درﺻﺪ( اﺳﺘﺎد و  9ﻧﻔﺮ ) 2/3درﺻﺪ( ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ  197ﻧﻔﺮ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻻت ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد .ﻣﺮﺗﺒﻪﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ زﻧﺎن از
ﻣﺠﻤﻮع  40ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد :ﻣﺮﺑﯽ 2 ،ﻧﻔﺮ ) 5درﺻﺪ( و اﺳﺘﺎدﯾﺎر  14ﻧﻔﺮ ) 35درﺻﺪ( و
در دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ﻫﯿﭻ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهاي از زﻧﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ 24
ﻧﻔﺮ از زﻧﺎن ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ.
ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر در اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎي ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪ در ﺟﺪول 7
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺟﺪول  .7ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ
ردﯾﻒ
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
-

ﻧﺎم ﻣﺆﺳﺴﻪ

داﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ
داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻔﯿﺪ
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺣﮑﻤﺖ و ﻓﻠﺴﻔﻪ
داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه
داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ
داﻧﺸﮕﺎه ادﯾﺎن و ﻣﺬاﻫﺐ
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﻗﺮاﻟﻌﻠﻮم
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس
ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ -ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره(
داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع(
داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ﺗﻬﺮان
دﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ
داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا
داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز
داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺰد
داﻧﺸﮕﺎه زﻧﺠﺎن
ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ
ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ
ﺟﻤﻊ

ﻓﺮاواﻧﯽ

112
28
27
18
11
9
9
9
8
8
8
7
6
6
5
5
5
4
4
4
4
52
50
399

درﺻﺪ

28/1
7
6/8
4/5
2/8
2/5
2/5
2/5
2
2
2
1/7
1/5
1/5
1/2
1/2
1/2
1
1
1
1
13
12
100
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ھﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ دادهھﺎی ﺟﺪول  ۷ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ۱۱۲ ،ﻣﻘﺎﻟﻪ ) ۱/۲۸درﺻﺪ( را ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻗـﻢ،
 ۲۸ﻣﻘﺎﻟﻪ ) ۷درﺻﺪ( را ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸـﮕﺎه ﺗﮭـﺮان ۲۷ ،اﺛـﺮ ) ۸/۶درﺻـﺪ( را ﻣﺤﻘﻘـﺎن داﻧﺸـﮕﺎه آزاد
اﺳﻼﻣﯽ ۱۸ ،ﻣﻘﺎﻟﻪ ) ۵/۴درﺻﺪ( را ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﮭﺎن و  ۱۱ﻣﻘﺎﻟﻪ ) ۸/۲درﺻـﺪ( را ﻣﺤﻘﻘـﺎن
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدهاﻧـﺪ .در  ۵۰ﻣﻘﺎﻟـﻪ ) ۵/۱۲درﺻـﺪ آﺛـﺎر( ﻣﺤﻘﻘـﺎن ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧـﻮد را ﻣﺸـﺨﺺ ﻧﮑﺮدهاﻧـﺪ و داﻧﺸـﮕﺎهھﺎی دارای ﮐﻤﺘـﺮ از  ۴ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻧﯿـﺰ در رده ﺳـﺎﯾﺮ
داﻧﺸﮕﺎهھﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﭘﺮﺳﺶ ھﻔﺘﻢ ﭘﮋوھﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ روشھﺎی ﭘﮋوھﺶ از ﺣﯿﺚ ﮐﺘﺎبﺧﺎﻧـﻪای ﯾـﺎ ﭘﯿﻤﺎﯾﺸـﯽﺑﻮدن
ﻣﻘﺎﻟﻪھﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه در ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪ ﭘﮋوھﺶھﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ-ﮐﻼﻣﯽ اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ .ﺟﺪول  ۸ﻧﺘـﺎﯾﺞ
آﻣﺎری آن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ.
ﺟﺪول  :8ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻓﺮاواﻧﯽ

ﻧﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ

درﺻﺪ

ﮐﺘﺎبﺧﺎﻧﻪاي
100
399
ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ
0
0
ﺟﻤﻊ
100
399
ھﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪول  ۸ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ از ﻣﺠﻤﻮع  ۳۹۹ﻋﻨـﻮان ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮﺷـﺪه  ۳۹۹ﻋﻨـﻮان )۱۰۰

درﺻﺪ( از ﻣﻘﺎﻻت ﮐﺘﺎبﺧﺎﻧﻪای اﺳﺖ .ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ رﻏﺒﺖ ﭘﮋوھﺸﮕﺮان ﻓﻘﻂ ﺑـﻪ ﭼـﺎپ
ﻣﻘﺎﻻت ﮐﺘﺎبﺧﺎﻧﻪای اﺳﺖ.
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﭘﮋوھﺶ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﻘـﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮﺷـﺪه ،ﺟـﺪول ۹
ﻓﺮاھﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ:
ﺟﺪول  .9ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه در ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻓﻠﺴﻔﯽ-ﮐﻼﻣﯽ
ردﯾﻒ

ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﻼﻣﯽ
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻏﺮب
ﮐﻼم ﺟﺪﯾﺪ
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن
ﮐﻼم اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﯽ

102
79
28
27
27
19
18

25/6
19/8
7
6/8
6/8
4/8
4/5
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4
5
6
7

ﻣﻮﺿﻮع

ﻓﺮاواﻧﯽ

درﺻﺪ
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ﺗﺼﻮف و ﻋﺮﻓﺎن
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﻀﺎف
ﻣﻨﻄﻖ
اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ
ﺣﻘﻮق
ﻓﻘﻪ
اﺻﻮل ﻓﻘﻪ
ادﯾﺎن
ﻋﻠﻮم ﺣﺪﯾﺚ

17
15
15
13
12
12
6
4
3
2

ﺟﻤﻊ ﮐﻞ

4/3
3/7
3/7
3/2
3
3
1/5
1
0/75
0/5
100

ھﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺟﺪول ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ،دو ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﻼﻣﯽ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻏﺮب ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ
ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺠﻠﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .ﮐﻼم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ  ۷درﺻﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪھﺎ در رﺗﺒـﻪ ﺳـﻮم ﻗـﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﯽ در رﺗﺒﻪھﺎی ﭼﮭﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

ﻧﺸﺮﯾﺎت ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻤﻞھﺎی اﺷﺎﻋﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوھﺶھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ھﺮ رﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ .ﻣﻘـﺎﻻت
ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه در ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻧﯿﺰ ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺳـﺮﻋﺖ اﻧﺘﺸـﺎر ،ﺗـﺎزﮔﯽ ﻣﻄﺎﻟـﺐ ،ﺗﺨﺼﺼـﯽﺑﻮدن ﻣﺤﺘـﻮا و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﮭﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ از ﺿﺮوریﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم در ﭘﮋوھﺶ ھﺴﺘﻨﺪ .از اﯾﻦرو ،ﮐـﻢ و ﮐﯿـﻒ
ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﺟﮭﺖ دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه ﺑﺎ ھﺪف اﺻﻠﯽ
اﯾﻦ ﻣﺠﻼت اھﻤﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ دارد )ﺑﻤﺎﻧﯿﺎن ،اﺣﻤﺪی ،اﺳﺪﭘﻮر.(۲۹۰ :۱۳۹۲ ،
ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪ ﭘﮋوھﺶھﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ-ﮐﻼﻣﯽ ﯾﮑﯽ از ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺳﺖ ﮐـﻪ دو دھـﻪ از
ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻧﺘﺸﺎر آن ﻣﯽﮔﺬرد .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻘﺎﻻت اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ اﻧﻌﮑﺎسدھﻨـﺪه ﭘﮋوھﺶھـﺎی
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ﺟﺪﯾﺪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه و ﻧﯿﺰ درﺑﺮدارﻧﺪه ﮔﺮاﯾﺶھﺎ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اوﻟﻮﯾﺖھﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎﺻﯽ در ﺣﻮزه ﻓﻠﺴـﻔﻪ در اﯾـﺮان ﺑﺎﺷـﺪ .از اﯾـﻦرو ،ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﻮﺿـﻮعھﺎی
ﻣﻄﺮحﺷﺪه در ﻣﻘﺎﻟﻪھﺎی اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻋﯿﻨـﯽ از ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟـﻮد و
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وﺿﻌﯿﺖ اﻧﻌﮑﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در اﯾـﻦ ﻧﺸـﺮﯾﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻧﺸـﺎندھﻨﺪه ﮔـﺮاﯾﺶ ﻣﻮﺿـﻮﻋﯽ و ﮐﻤﺒﻮدھـﺎی
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ .در ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ  ۶ﭘﺮﺳﺶ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﭘﺮﺳﺶ اولِ ﭘﮋوھﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺄﻟﯿﻔﯽ و ﺗﺮﺟﻤﻪای ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎل ﻧﺸـﺮ،
اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﺑـﯿﻦ ﺳـﺎلھﺎی  ۱۳۷۸ﺗـﺎ  ۱۳۸۳در ﻣﺠﻤـﻮع  ۲۱ﻣﻘﺎﻟـﻪ
ﺗﺮﺟﻤﻪای ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و در ﺳﺎلھﺎی ﺑﻌﺪ ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪای ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ.
ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﺿﻊﺷﺪه از ﺳﻮی ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
از اﻓﺖ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺠﻼت داﻧﺴﺖ .ھﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓـﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﻣﻘﺎﻟـﻪھﺎی
ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺣﻮزهھﺎ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﮐﻤﺒـﻮد ﻣﻘـﺎﻻت ﺗﺮﺟﻤـﻪای
ﻋﺒﺎداﷲ ) (۱۳۸۷ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭼﺮاﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪھﺎی آنھﺎ
ﻼ در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺘﻘﯽ دادﮔﺮ ،ﮐﺮﯾﻤﯽ و
ﻗﺒ ً
ّٰ
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ از  ۱۸۰ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭼﺎپﺷﺪه ۱۵۷ ،ﻣﻮرد ﺗﺄﻟﯿﻔﯽ و  ۲۳ﻣﻮرد ﺗﺮﺟﻤﻪای ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾـﻦ

ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪھﺎی ﺗﺮﺟﻤﻪای ،ﻣﻘﺎﻻت ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻮزهھﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده ،ﺑﻪ ﻃﻮری
ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎباﻟﺤﻮاﺋﺠﯽ و ﯾﺰدﯾﺎن ) (۱۳۸۹در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻘﺎﻟـﻪھﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮﺷـﺪه در ﺣـﻮزه ﮐﺘﺎﺑـﺪاری
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺄﻟﯿﻔﯽ ﺑـﺎ ) ۹۴/۹درﺻـﺪ( ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻘـﺎﻻت ﺗﺮﺟﻤـﻪای ﺑـﺎ ) ۱/۵درﺻـﺪ(
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ وﺿـﻌﯿﺖ ﻣﻘﺎﻟـﻪھﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮﺷـﺪه ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ از  ۳۹۹ﻋﻨـﻮان ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮﺷـﺪه در
ﺳﺎلھﺎی ﻣﺬﮐﻮر ،ﺳﺎل  ۱۳۸۸ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و ﺳﺎل  ۱۳۸۳ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻘﺎﻻت در ﺳﺎلھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮﺳـﺎن داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ .اﯾـﻦ ﻧﻮﺳـﺎن در
ﻼ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۴۷ ،۱۳۸۸ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ
ﺳﺎلھﺎی  ۱۳۸۸و  ۱۳۸۹ﮐﺎﻣ ً
ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و در ﺳﺎل  ۲۷ ،۱۳۸۹ﻋﻨﻮان ،ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺳﺎل وﺟﻮد دارد.
اﻣﺎ ،در ﺳﺎلھﺎی  ۱۳۹۰و  ۱۳۹۱ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻘﺎﻻت اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭘﺮﺳﺶ دو ِم ﭘﮋوھﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺟﻨﺴـﯿﺖ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪﮔﺎن ﺗﻌﻠـﻖ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑـﻮد ﮐـﻪ از  ۳۹۹ﻣﻘﺎﻟـﻪ
ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه در ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪ  ۸۴درﺻﺪ ﻣﺮدان در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻘﺎﻻت ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﻓﻘﻂ  ۱۶درﺻﺪ زﻧﺎن.
ﭘﺎﯾﯿﻦﺑﻮدن ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﭘﮋوھﺸﯽ را ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﻣﻌﻠـﻮل در اوﻟﻮﯾـﺖ ﺑـﻮدن
ﻧﻘﺶ ﻣﺎدری و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﻨﺰل ﻧﺰد زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑـﺎ ﮐﺎرھـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﻋﻠﻤـﯽ
زراﻋﺖﮐﺎر و ﻋﺎﻟﯿﺸﺎن ﮐﺮﻣﯽ ) (۱۳۹۲ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدان در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻘـﺎﻻت ﺑـﺎ  ۱۳۶ﻧﻔـﺮ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﺎ  ۷۵ﻧﻔﺮ ﺗﻔﺎوت ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی دارد .ﻟﺬا ھﻤﺨﻮاﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘـﻪھﺎی ﭘـﮋوھﺶ ﺣﺎﺿـﺮ و

�و�ﺶ�ی ﻓ���ﯽ -ﮐﻼ�ﯽ

داﻧﺴﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻤﺘﺮ زﻧﺎن ﻓﻘـﻂ ﻣﺨـﺘﺺ اﯾـﻦ ﭘـﮋوھﺶ ﻧﯿﺴـﺖ ،ﺑﻠﮑـﻪ ﯾﺎﻓﺘـﻪھﺎی

165

�ﺼ�ﻨﺎ� ﻋ��ﯽ –�و��ﯽ دا�ه �ﻢ :ﺳﺎل ﺷﺎ�د�ﻢ� ،ﻤﺎره �ﮫﺎرم� ،ﻤﺎره ��ﯽ���) ۶۴ﺘﺎن (۱۳۹۴

زراﻋﺖﮐﺎر دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺰارش ﻗﮭﻨﻮﯾﻪ و دﯾﮕﺮان ) (۱۳۸۹ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ از  ۵۳۱ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
در  ۱۷۵ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن  ۵۸درﺻﺪ ﻣﺮد ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪھﺎی ﭘﮋوھﺶ ﺣﺎﺿﺮ ھﻤﺨـﻮاﻧﯽ
دارد .ﯾﺎﻓﺘﻪھﺎی اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری ﻣﻘﺪم و ﺣﺴﻦزاده ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺳﮭﻢ زﻧﺎن در ﺑﯿﻦ  ۶۹ھـﺰار ﻣﻘﺎﻟـﻪ
ﺛﺒﺖﺷﺪه در ﭘﺎﯾﮕﺎه آی .اس .آی .ﻓﻘﻂ  ۱۳۵۵۰ﻣﻘﺎﻟﻪ ) ۲۰درﺻﺪ( ﺑـﻮده اﺳـﺖ و  ۸۰درﺻـﺪ آﺛـﺎر را
ﻣﺮدان ﻧﮕﺎﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﭘﺮﺳﺶ ﺳﻮم ﭘﮋوھﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﮔﺮوھـﯽ ﻣﺤﻘﻘـﺎن ﺣـﻮزه ﻓﻠﺴـﻔﻪ در ﺗﻮﻟﯿـﺪ
ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﯾﺎﻓﺘﻪھﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮوھﯽ در ﺑﯿﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﻦ
ﺣﻮزه ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢرﻧﮓ اﺳﺖ و  ۸۱/۴درﺻﺪ از ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮏﻧﻮﯾﺴـﻨﺪهای ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﺷـﺪهاﻧﺪ و
 ۱۸/۶درﺻﺪ آﺛﺎر ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش ﺟﻤﻌـﯽ اﺳـﺖ .ﺷـﺎﯾﺪ ﺑﺘـﻮان ﻋﻠـﺖ آن را در ﮐﻢﺑـﻮدن اﻣﺘﯿـﺎز آﺛـﺎر
ﭘﮋوھﺸﯽ ﮔﺮوھﯽ در ارﺗﻘﺎ و ﺗﺮﻓﯿﻊ اﻋﻀﺎی ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺴﺖ .ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺴـﺌﻮﻻن اﻣـﺮ ﺗﺠﺪﯾـﺪ
ﻧﻈﺮی در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ و ﺑﺎ اﻋﻤﺎل اﻣﺘﯿـﺎز ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑـﻪ ﮐﺎرھـﺎی ﮔﺮوھـﯽ اﻓـﺮاد را در
اﻧﺠﺎمدادن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮرد در ﺣﻮزهھﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﺎ ﺣﺪودی وﺟـﻮد دارد؛
ﭼﺮاﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪھﺎی زراﻋﺖﮐﺎر و ﻋﺎﻟﯿﺸﺎن ﮐﺮﻣﯽ ) (۱۳۹۲ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿـﺰان ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪﮔﺎن
 ۲۰۲ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ) ۹۵/۷درﺻﺪ( ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮔﺮوھﯽ اﺳﺖ و ﻓﻘـﻂ  ۹ﻣﻘﺎﻟـﻪ ) ۴/۳درﺻـﺪ( ﺑـﻪ
ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادی ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﭘﮋوھﺶ زاﻟﯽ ،ﻗﻠﯽﭘﻮر و ﻋﻈﯿﻤﯽ ) (۱۳۹۳ﻧﯿﺰ ﻣﻘـﺎﻻت دو و ﺳـﻪ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺎ  ۳۷/۵درﺻﺪ و  ۲۹/۳درﺻﺪ آﻣﺎری ﺑﮭﺘﺮ از ﻣﻘﺎﻻت ﺗﮏﻧﻮﯾﺴﻨﺪهای دارﻧـﺪ .اﻣـﺎ ﮔـﺰارش
ﻣﻘﺼﻮدی و دوﺳﺘﺪار ) (۱۳۹۲ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻧﯿـﺰ  ۶۲درﺻـﺪ از ﻣﻘـﺎﻻت ﺑـﻪ
ﺻﻮرت ﺗﮏﻧﻔﺮه و  ۲۹درﺻﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دوﻧﻔﺮه و  ۹درﺻﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ۲ﻧﻔـﺮ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه ﺑـﻪ ﻧﮕـﺎرش
درآﻣﺪه اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ ﻋﻠﺖ آن در ﭘﺎﯾﯿﻦﺑﻮدن اﻣﺘﯿﺎز آﺛﺎر ﮔﺮوھﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آﺛﺎر اﻧﻔﺮادی در ارﺗﻘﺎ
و ﺗﺮﻓﯿﻊ اﻋﻀﺎی ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﮭﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻮع ﻣﻘﺎﻻت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ از ﻣﺠﻤﻮع  ۳۹۹ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه ۳۹۹ ،ﻋﻨـﻮان )۱۰۰
درﺻﺪ( از ﻣﻘﺎﻻت ﮐﺘﺎبﺧﺎﻧﻪای اﺳﺖ .اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎباﻟﺤﻮاﺋﺠﯽ و ﯾﺰدﯾﺎنراد )(۱۳۸۹
ھﻤﺴﻮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ آنھﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻘﺎﻻت ﭘﮋوھﺸﯽ  ۴۶/۸درﺻﺪ ،ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ
 ۲۶/۶درﺻﺪ و ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮوری  ۵/۲درﺻﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾـﻦ ﻣﻐـﺎﯾﺮت در
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ﯾﺎﻓﺘﻪھﺎی ﭘﮋوھﺶ زراﻋﺖﮐﺎر و ﻋﺎﻟﯿﺸﺎن ﮐﺮﻣﯽ ) (۱۳۹۲و ﻗﮭﻨﻮﯾﻪ و دﯾﮕﺮان ) (۱۳۸۹دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﮔﺰارش آنھﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﭘﮋوھﺶھﺎی ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﺎ  ۲۰۴و  ۶۴ﻋﻨﻮان ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻘﺎﻻت اﺳﺖ.

�ﺤ
��ﻞ � �ﻮای �ﻘﺎﻻت ��ﻞ�� �و�ﺶ�ی ﻓ���ﯽ –ﮐﻼ�ﯽ � ﺳﺎل �ی۱۳۹۱-۱۳۷۸

ﭘﺮﺳﺶ ﭼﮭﺎرم ﭘﮋوھﺶ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﯿـﺰان ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﮔﺮوهھـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺤﻘﻘـﺎن ،اﻋـﻢ از
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ارﺷﺪ ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دوره دﮐﺘـﺮی و داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕـﺎن دوره
دﮐﺘﺮی در ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑـﻮد .ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﺗـﻼش آﺷـﮑﺎری در ﻣﯿـﺎن
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﮐﺘﺮی و داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن دﮐﺘﺮی در ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪوﺿـﻮح ﻣﺸـﺎھﺪه ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﺮاﯾﺶ آنھﺎ ﺑﻪ ﺟﺬب در داﻧﺸﮕﺎهھﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺮﺳﺶ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ رﺗﺒﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﯽ در ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت اﺧﺘﺼـﺎص
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪھﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺶ اﺳﺘﺎدﯾﺎران داﻧﺸﮕﺎهھﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ
دﯾﮕﺮ رﺗﺒﻪھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻏﯿﺮ از ﻋﻼﯾﻖ ﻣﺤﻘﻘـﺎن و اﺳـﺘﺎدﯾﺎران ﺑـﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺗﺮﻓﯿـﻊ و ارﺗﻘـﺎ و ﺿـﺮورت وﺟـﻮد ﭘﮋوھﺶھـﺎی ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﺑـﺮای
ﻃﯽﮐﺮدن درﺟﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﺎﻓﺘﻪھﺎی اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ ﺑﺎ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از ﭘﮋوھﺸـﯽ ﮐـﻪ
ﻣﻘﺼﻮدی و دوﺳﺘﺪار ) (۱۳۹۲اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ و ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ رﺗﺒﻪ اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﺑﺎ  ۶۴ﻋﻨـﻮان ﻣﻘﺎﻟـﻪ در
ﺟﺎﯾﮕﺎه اول و رﺗﺒﻪ داﻧﺸﯿﺎر ﺑﺎ  ۲۳ﻋﻨﻮان در ﺟﺎﯾﮕﺎه دوم ﻗﺮار دارد ،ھﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد .ھﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻧﺘـﺎﯾﺞ
اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪھﺎی ﭘﮋوھﺶ زراﻋﺖﮐﺎر و ﻋﺎﻟﯿﺸﺎن ﮐﺮﻣﯽ ) (۱۳۹۲ھﻤﺴﻮ اﺳﺖ .ﭘﮋوھﺶ آنھﺎ
ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮد ﮐﻪ درﺟﻪ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺘﺎدﯾﺎری ﺑﺎ  ۳۶/۹۶درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻟـﻪ را ﺑـﻪ
ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .درﺟﻪ ﻣﺮﺑﯽ و داﻧﺸﯿﺎری ﺑﺎ  ۲۷/۰۲و  ۱۴/۲۵درﺻﺪ در رﺗﺒـﻪھﺎی ﺑﻌـﺪی
ﻗﺮار دارﻧﺪ.
در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﮭﺎدھﺎی ﻋﻠﻤﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻘﺎﻻت ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد داﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ ﺑﺎ  ۱۱۲ﻣﻘﺎﻟـﻪ
) ۲۸/۱درﺻﺪ( ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .داﻧﺸـﮕﺎه ﺗﮭـﺮان
ﺑﺎ  ۲۸ﻣﻘﺎﻟﻪ ) ۷درﺻﺪ( ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ  ۲۷ﻣﻘﺎﻟـﻪ ) ۶/۸درﺻـﺪ( اﺻـﻔﮭﺎن  ۱۸ﻣﻘﺎﻟـﻪ )۴/۵
درﺻﺪ( ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺑﺎ  ۱۱ﻣﻘﺎﻟﻪ ) ۲/۸درﺻﺪ( ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺶ از  ۱۰ﻣﻘﺎﻟﻪ در رﺗﺒـﻪھﺎی
ﺑﻌﺪی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ در اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘـﮋوھﺶ زاﻟـﯽ ،ﻗﻠﯽﭘـﻮر و ﻋﻈﯿﻤـﯽ
ﻼ ھﻤﺴـﻮ اﺳـﺖ.
) (۱۳۹۳ﮐﻪ در رﺷﺘﻪ ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﮭﺮﺳﺎزی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑـﻮد ،از اﯾـﻦ ﻧﻈـﺮ ﮐـﺎﻣ ً
ﭘﮋوھﺶ آنھﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮭﺮان ) ۲۶درﺻﺪ( ،ﺗﺮﺑﯿـﺖ ﻣـﺪرس ) ۱۸درﺻـﺪ( و داﻧﺸـﮕﺎه
اﺻﻔﮭﺎن ) ۱۲درﺻﺪ( رﺗﺒﻪھﺎی اول ﺗﺎ ﺳﻮم را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ .ﻣﺮوری ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟـﻮد
اﻧﺪکﺑﻮدن ﺳﮭﻢ ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﮕﺎهھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﮋوھﺸﯽ اﺳﺖ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ داﻧﺸـﮕﺎه
از ﺟﻤﻠﻪ :داﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ ،ﺗﮭﺮان ،اﺻﻔﮭﺎن در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻘﺎﻻت در ﮔﺮاﯾﺶ ﻓﻠﺴﻔﯽ-ﮐﻼﻣﯽ ﭘﯿﺸﺘﺎز ھﺴـﺘﻨﺪ.
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از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم ﭘﮋوھﺶ از ﺑﺨﺶھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﮭﺮهﮔﯿﺮی از داﻧـﺶ،
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﻧﮭﺎدھﺎی ﭘﮋوھﺸﯽ ﻧﻪﺗﻨﮭﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺑﮭﺒـﻮد
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ در رﺷﺘﻪ ﻓﻠﺴﻔﯽ-ﮐﻼﻣﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻤﯿﺖ ﻣﻘﺎﻻت و ﭘﮋوھﺶھﺎی ﻋﻠﻤـﯽ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽدھﺪ.
ﭘﺮﺳﺶ ھﻔﺘﻢ ﭘﮋوھﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻘﺎﻟﻪھﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﯾﺎﻓﺘﻪھﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ،
ھﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻏـﺮب و ﮐـﻼم ﺟﺪﯾـﺪ ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪھﺎی
ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت در رﺗﺒـﻪ ﭼﮭـﺎرم را ﺷـﺎﯾﺪ
ﺑﺘﻮان ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎره  ۵اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭘﮋوھﺶھﺎی ﻋﻠـﻮم اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﺸـﺮ
ﻼ
ﻣﯽﺷﺪ و از ھﻤﻪ ﺷﺎﺧﻪھﺎی ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .از ﺷﻤﺎره  ۵روﯾﮑﺮد اﯾـﻦ ﻣﺠﻠـﻪ ﮐـﺎﻣ ً
ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺷﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺷﻤﺎره  ۸درﺟﻪ ﻋﻠﻤﯽ -ﺗﺮوﯾﺠﯽ را از ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮرﺳـﯽ ﻧﺸـﺮﯾﺎت وزارت
ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺧﺬ ﮐﻨﺪ و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۱۳۸۴ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺷﻤﺎره  ۲۴ﻣﻮﻓﻖ ﺑـﻪ اﺧـﺬ درﺟـﻪ
ﻋﻠﻤﯽ – ﭘﮋوھﺸﯽ از ﺳﻮی ﮐﻤﺴﯿﻮن ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺷﺪ.
ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدھﺎ

در ﻣﺠﻤﻮع ،ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪھﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ،ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدھﺎی ﮐـﺎرﺑﺮدی ﻣـﺎ ﺑـﺮای ﺑﮭﺒـﻮد ﮐﯿﻔـﯽ
ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺠﻼت ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
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 .۱ھﺮﭼﻨﺪ ﻣﺎھﯿﺖ رﺷﺘﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪھﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از روش ﮐﺘﺎبﺧﺎﻧﻪای ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آن ھﻤﭽـﻮن ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮا در ﻣﺘﻮن ﻓﻠﺴﻔﯽ و  ...ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و ﺟﺎ دارد
ﻣﺴﺌﻮﻻن در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻘﺎﻟﻪھﺎ ﻧﯿﻢﻧﮕﺎھﯽ ھﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪھﺎی ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و در
ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻧﮕﯿﺰهھﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ.
 .۲ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﮐﻢرﻧﮓ زﻧﺎن در ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪ ،ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺴﺌﻮﻻن
ﺑﺴﺘﺮھﺎی ﻻزم را ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺛـﺎر ﻋﻠﻤـﯽ ﺑـﯿﺶ از ﭘـﯿﺶ
ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
 .۳ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ و اھﻤﯿﺖ ﮐﺎرھﺎی ﮔﺮوھﯽ و اﺗﻘﺎن ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ آنھـﺎ در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻻت اﻧﻔﺮادی ،ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﻦ ﺣﻮزه در ﺗـﺄﻟﯿﻒ و ﻋﺮﺿـﻪ
ﻣﻘﺎﻻت ،ھﻤﮑﺎری و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﯿـﺰ در اﻧﺘﺨـﺎب
ﻣﻘﺎﻟﻪھﺎ ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

�ﺤ
��ﻞ � �ﻮای �ﻘﺎﻻت ��ﻞ�� �و�ﺶ�ی ﻓ���ﯽ –ﮐﻼ�ﯽ � ﺳﺎل �ی۱۳۹۱-۱۳۷۸

 .۴ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪک ﻣﻘﺎﻻت اﻋﻀﺎی ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ رﺗﺒﻪ اﺳﺘﺎدی ،ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﯽﺷﻮد
آنھﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻻت اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ .اﻧﺘﻈﺎر آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ اﺳﺘﺎد
ﺗﻤﺎم در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ آن ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ.
 .۵ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸـﮕﺎه ﻗـﻢ ﺑـﻪ ﻧﮕـﺎرش
درآﻣﺪه ﺑﻮد ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺎﺋﺒﻪای در ﺑﯿﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن آن ﺣﻮزه ﺑـﻪ وﺟـﻮد آﯾـﺪ ﮐـﻪ
ﻣﺠﻼت داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ آﺛﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ دارﻧـﺪ .ﻟـﺬا ﻻزم اﺳـﺖ ﻣﺴـﺌﻮﻻن
زﻣﯿﻨﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﭘﮋوھﺸﮕﺮان داﻧﺸﮕﺎهھﺎی دﯾﮕﺮ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻓـﺮاھﻢ
ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ آنھﺎ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
 .۶ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪھﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﻘﺎﻻت و ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺎﻻت در ﺳـﻪ ﺣـﻮزه ﻓﻠﺴـﻔﻪ
اﺳﻼﻣﯽ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻏﺮب و ﮐﻼم ﭘﯿﺸـﻨﮭﺎد ﻣﯽﺷـﻮد ﻣﺴـﺌﻮﻻن ﺑـﺎ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت
ﺑﯿﻦرﺷﺘﻪای و اﺧﺘﺼﺎص وﯾﮋهﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت در ﭘﻮﺷـﺶدادن ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﺟﺪﯾـﺪ و
ﺗﻨﻮع ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ.
ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﺑﺮای ﭘﮋوھﺶھﺎی ﺑﻌﺪی

 .۱ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺤـﺪودﺑﻮدن اﯾـﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺑـﻪ ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻣﺤﺘـﻮای ﻣﻘﺎﻟـﻪھﺎی ﻓﺼــﻞﻧﺎﻣﻪ
ﭘﮋوھﺶھﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ-ﮐﻼﻣﯽ ،ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﭘﮋوھﺶ ﻣﺸـﺎﺑﮭﯽ ﺑـﺮ روی ﻣﻘﺎﻟـﻪھﺎی
دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﯽ -ﭘﮋوھﺸﯽ و ﻋﻠﻤﯽ -ﺗﺮوﯾﺠﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿـﺮد و ﺑـﺎ ﯾﺎﻓﺘـﻪھﺎی اﯾـﻦ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﻮد.
 .۲ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﺳﯿﻢ دﻗﯿﻖ ﻧﻘﺸﻪ ﻋﻠﻤﯽ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﯽﺷـﻮد ﭘـﮋوھﺶ ﻣﺸـﺎﺑﮭﯽ ﺑـﺮ
روی ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪھﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮی اﯾـﻦ رﺷـﺘﻪ ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ آﯾـﺪ و ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺑـﺎ
ﯾﺎﻓﺘﻪھﺎی اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﻮد.
ﻣﻨﺎﺑﻊ
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اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری ﻣﻘﺪم ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ؛ ﺣﺴﻦزاده ،ﻣﺤﻤﺪ )» .(۱۳۹۳ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻋﻠﻤـﯽ
زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در آی .اس .آی« ،در :داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﯽ ،ش ،(۲۴) ۷ص.۲۲-۹
اﺷﺘﺮی ،ﻣﻪﻟﻘﺎ )» .(۱۳۸۰ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﺘﻨﺎدی ﻣﻘﺎﻻت ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی ،«۱۳۷۷-۱۳۷۰
در :ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪ ﮐﺘﺎب ،ش ،(۲) ۱۴ص.۲۲-۸
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ﺑﺎب اﻟﺤﻮاﺋﺠﯽ ،ﻓﮭﯿﻤﻪ؛ ﯾﺰدﯾﺎن ،ﻣﮭﺮزاد )» .(۱۳۸۹ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺠـﻼت ﺗﺨﺼﺼـﯽ
ﮐﺘﺎﺑﺪاری و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ درﺑﺎره ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺘﺎبﺧﻮاﻧﯽ و ﮐﺘﺎبﺧﺎﻧﻪھﺎی ﮐﻮدﮐﺎن از ﺳـﺎل  ۱۳۷۸ﺗـﺎ
 ،«۱۳۸۷در :ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ و ﮐﺘﺎبﺧﺎﻧﻪھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ش ،(۴) ۱۶ص.۵۳-۳۱
ﺑﻤﺎﻧﯿﺎن ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ؛ اﺣﻤﺪی ،ﻓﺮﯾﺎل؛ اﺳﺪﭘﻮر ،ﻋﻠﯽ ) » .(۱۳۹۲ارزﯾـﺎﺑﯽ ﮐﻤـﯽ و ﮐﯿﻔـﯽ ﻣﻘـﺎﻻت
ﻋﻠﻤﯽ – ﭘﮋوھﺸﯽ دو ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷـﮭﺮی از ﺷـﻤﺎره  «۲۹ -۱۹ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷـﮭﺮی،۲۳ ،
.۲۹۸ -۲۸۹
ﺟﻌﻔﺮی ھﺮﻧﺪی ،رﺿﺎ؛ ﻧﺼﺮه ،اﺣﻤﺪرﺿﺎ؛ ﻣﯿﺮﺷﺎه ﺟﻌﻔﺮی ،ﺳﯿﺪ اﺑﺮاھﯿﻢ )» .(۱۳۸۷ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘـﻮا؛
روﺷﯽ ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،رﻓﺘﺎری و اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺑـﺎ ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﺑـﺮ ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻣﺤﺘـﻮای
ﮐﺘﺎبھﺎی درﺳﯽ« ،در :روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ش ،(۵۵) ۱۴ص.۵۸-۳۳
ﺣﯿﺪریﻓﺮ ،ﻣﺤﻤﺪ رﺋﻮف؛ ﺳﮭﯿﻠﯽ ،ﻓﺮاﻣﺮز )» .(۱۳۹۱ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺳﯿﺎﺳـﯽ ،ﺟﮭﺎﻧﯽﺷـﺪن و ﺟﺮﯾـﺎن
اﻃﻼﻋﺎت« ،در :ﭘﮋوھﺶﻧﺎﻣﻪ ﮐﺘﺎﺑﺪاری و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ،ش ،(۲) ۲ص.۲۴۴ -۲۲۳
زاﻟــﯽ ،ﻧــﺎدر؛ ﻗﻠﯽﭘــﻮر ،ﻣﺴــﺘﻮره؛ ﻋﻈﯿﻤــﯽ ،ﻧﻮراﻟــﺪﯾﻦ )» .(۱۳۹۳واﮐــﺎوی دﺳــﺘﺎوردھﺎی داﻧــﺶ
ﺷﮭﺮﺳﺎزی :ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘـﻮای ﻣﻘـﺎﻻت ﻋﻠﻤـﯽ-ﭘﮋوھﺸـﯽ در ﺣـﻮزه ﺷﮭﺮﺳـﺎزی« ،در :ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺷﮭﺮی ،ش ،(۳۴) ۱۳ص.۱۲۶-۱۰۹
زراﻋﺖﮐﺎر ،ﮐﯿﻤﯿﺎ؛ ﻋﺎﻟﯿﺸﺎنﮐﺮﻣﯽ ،ﻧﺎدر )» .(۱۳۹۲ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳـﺘﻨﺎدی و ﻣﺤﺘـﻮاﯾﯽ ﻣﺠﻠـﻪ ﭘﺰﺷـﮑﯽ
ھﺮﻣﺰﮔﺎن  ،«۱۳۸۹-۱۳۸۵در :ﻣﺠﻠﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ھﺮﻣﺰﮔﺎن ،ش ،(۱) ۱۷ص.۶۰-۵۴
ﺳﺮﻣﺪی ،ﻋﺰﯾﺰه )» .(۱۳۸۳ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻘﺎﻻت ﻧﺸﺮﯾﺎت ادواری ﻋﻠﻤﯽ -ﭘﮋوھﺸـﯽ ﻓﺎرﺳـﯽ
ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻪ ﻧﻮع داﻧﺸﮕﺎهھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮭﺪاﺷـﺘﯽ ﻣﺮاﮐـﺰ اﺳـﺘﺎنھﺎ در
ﺳﺎل  ،«۱۳۸۱ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻋﻠﻮم ﮐﺘﺎﺑﺪاری و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
اﯾﺮان ،داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ.
ﺳﻠﮏ ،ﻣﺤﺴﻦ؛ ﺑﺰرﮔﯽ ،اﺷﺮفاﻟﺴﺎدات )» .(۱۳۸۹ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘـﻮاﯾﯽ ﻣﻘـﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮﺷـﺪه در دو
ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪ ﮐﺘﺎﺑﺪاری و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ و ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪ ﮐﺘﺎب در ﺳﺎلھﺎی  ۱۳۸۵و  ،«۱۳۸۶در:
ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪ داﻧﺶﺷﻨﺎﺳـﯽ )ﻋﻠـﻮم ﮐﺘﺎﺑـﺪاری و اﻃﻼعرﺳـﺎﻧﯽ و ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت( ،ش ،(۱۰) ۳
ص.۴۰-۲۶
ﺷﺮﯾﻔﯽ ،ﻣﺴﻠﻢ؛ ﻣﯿﺮدار ھﺮﯾﺠـﺎﻧﯽ ،ﺷـﺎدﻣﮭﺮ؛ ﻋﺴـﮑﺮی ،ﺑﺎﺑﯽﺳـﺎن )» .(۱۳۹۱ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ
ﻣﻘﺎﻟﻪھﺎی ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﯽ -ﭘﮋوھﺸـﯽ ﺗﺮﺑﯿـﺖ ﺑـﺪﻧﯽ و ﻋﻠـﻮم ورزﺷـﯽ ﻃـﯽ ﺳـﺎلھﺎی -۱۳۸۴
 ،«۱۳۸۸در :ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ورزﺷﯽ ،ش ،۱۲ص.۸۵-۶۱
ﺻﺎﻟﺤﯽ ،ﮐﯿﻮان؛ رﺣﯿﻤﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ )» .(۱۳۸۵ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺠﻼت در ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻃﻼﻋـﺎت
ﻋﻠﻤﯽ )آی .اس .آی(« ،در :ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪ ﮐﺘﺎب ،ش ،(۲) ۱۷ص.۱۴۱-۱۶۰
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ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ ،اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ )» .(۱۳۸۷ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺄﻟﯿﻔﯽ ﺣﻮزه ﮐﺘﺎﺑـﺪاری و اﻃﻼعرﺳـﺎﻧﯽ در ﻣﺠـﻼت
ﻋﻠﻤﯽ -ﭘﮋوھﺸـﯽ و ﻋﻠﻤـﯽ -ﺗﺮوﯾﺠـﯽ ﻓﺎرﺳـﯽ ﻃـﯽ ﺳـﺎلھﺎی  :۱۳۸۳-۱۳۷۹ﯾـﮏ ﺑﺮرﺳـﯽ
اﺳﺘﻨﺎدی« ،در :اﻃﻼعﯾﺎﺑﯽ و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ،ش ،۹ص.۵۶-۴۵
ﻗﮭﻨﻮﯾﻪ ،ﺣﺴﻦ؛ ﻣﻮﺣﺪی ،ﻓﺮﯾﺪه؛ ﯾﺎرﻣﺤﻤﺪﯾﺎن ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ؛ ﻋﺠﻤـﯽ ،ﺳـﯿﻤﺎ )» .(۱۳۹۰ﺗﺤﻠﯿـﻞ
ﻣﺤﺘـﻮاﯾﯽ و اﺳـﺘﻨﺎدی ﻣﻘــﺎﻻت ﭼﺎپﺷـﺪه در ﻣﺠﻠـﻪ ﻋﻠﻤــﯽ -ﭘﮋوھﺸـﯽ »ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋــﺎت
ﺳﻼﻣﺖ« ،در :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ ،ش ،(۱) ۸ص.۹۲-۸۲
ﻟﻄﻒآﺑﺎدی ،ﺣﺴﻦ )» .(۱۳۸۲ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ و ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ -ﭘﮋوھﺸﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ در اﯾﺮان« ،در:
ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوریھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،ش ،۶ص.۱۲-۷
ﻋﺒﺎداﷲ ﻋﻤﻮﻗﯿﻦ ،ﺟﻌﻔﺮ )» .(۱۳۸۸ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﺘﻨﺎدی ﻣﻘﺎﻻت ۳۰
ﻣﺘﻘﯽ دادﮔﺮ ،اﻣﯿﺮ؛ ﮐﺮﯾﻤﯽ ،رﺿﺎ؛
ّٰ
ﺷﻤﺎره از ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪ ﭘﮋوھﺶھﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ -ﮐﻼﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮه ﺑـﯿﻦ ﺳـﺎلھﺎی  ۱۳۶۸اﻟـﯽ ،«۱۳۸۷
در :ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪ ﭘﮋوھﺶھﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ -ﮐﻼﻣﯽ ،ش ،۴۱ص.۳۱۵-۲۸۷
ﻣﺤﻤﺪیﻣﮭﺮ ،ﻏﻼمرﺿﺎ ) .(۱۳۸۷روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮا :راھﻨﻤﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺗﮭﺮان :اﻧﺘﺸـﺎرات
ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ،داﻧﺶ ﻧﮕﺎر.
ﻣﻘﺼﻮدی ،ﻣﺠﺘﺒﯽ؛ دوﺳﺘﺪار ،رﺿﺎ )» .(۱۳۹۲ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و اﺳﺘﻨﺎدی ﻣﻘـﺎﻻت ﭘﮋوھﺶﻧﺎﻣـﻪ
ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ« ،در :ﭘﮋوھﺶﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ش ،(۱) ۹ص.۵۹-۳۳
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